
 

    pagina 1 van 2 

PERSMEDEDELING 
DONDERDAG 7 NOVEMBER 2019 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA LEGT STUDIO 

100 TV GELDBOETE OP VAN 2.500 EURO WEGENS NIET 

CONFORME SPONSORVERMELDINGEN. 

 
De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele 
media, controleerde de uitzendingen van verschillende 
televisieomroeporganisaties (3 augustus 2019, 08u-20u), waaronder Studio 100 
TV. 
 
Tijdens de onderzochte periode wordt meermaals een aankondigingsspot 
uitgezonden. Gedurende de hele spot komt het logo van Ijsboerke duidelijk 
leesbaar in beeld. 
 
Eveneens wordt meermaals een sponsorboodschap voor KBC uitgezonden. In 
de spot zit ook een vermelding van een gratis geschenk bij aankoop van de 
dienst (“Spaar of beleg voor je kind bij KBC en krijg een Bumba-badcape 
cadeau.”). 
 
Sponsorvermeldingen mogen niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie. De 
boodschap moet zich beperken tot het verhogen van naam-, merk- of 
productbekendheid.  De VRM dient steeds in concreto te beoordelen of een 
sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap 
bevat, wat volgens het Mediadecreet verboden is. 
 
In beide gevallen besluit de VRM dat niet voldaan is aan de geldende 
regelgeving. In beide gevallen wordt de kijker rechtstreeks aangespoord tot 
aankoop. De sponsorvermelding doet meer dan het louter geven van meer 
bekendheid aan de naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten. 
 
Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het beperkte 
marktaandeel van de uitzendingen. Anderzijds kan de VRM er niet aan 
voorbijgaan dat tijdens de onderzochte periode meerdere inbreuken werden 
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begaan, die meermaals zijn uitgezonden. Bovendien is Studio 100 TV gericht 
op kinderen. Beide sponsors maken daar gebruik van.  
 
De VRM besluit een boete van 2.500 euro op te leggen. 
 

 
 
De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de VRM: 
 
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl 

 
 

 
Voor meer informatie kan u terecht bij: 
 
Francis Soulliaert, Communicatieverantwoordelijke VRM 
e-mail: pers@vrm.vlaanderen.be – tel: 02/553.27.39 
 

 
Over de Vlaamse Regulator voor de Media: 
 
De Vlaamse Regulator voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder 
voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en 
luisteraars kijkt hij er op toe dat mediaregelgeving beschreven in het 
mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. Hij komt tussen bij eventuele 
geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke 
inbreuken op de regelgeving. Voorts waakt de VRM ook specifiek over de 
bescherming van minderjarigen en over onpartijdigheid op de Vlaamse 
radio en tv. Tot slot beheert de VRM de toekenning van mediavergunningen 
aan Vlaamse audiovisuele media. De VRM werd in 2006 opgericht door de 
Vlaamse overheid. 
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